
TUMORES HEPÁTICOS E SEUS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS: TUBERULOSE HEPÁTICA – RELATO DE CASO
Ana Luzia Coelho Lapa Ayrimoraes Soares; Edmilson de Freitas Marques Filho; Flávia Rachel Nogueira Negreiros Freitas; Laís 

de Moraes Machado; Welligton Ribeiro Figueiredo.

O objetivo deste estudo é relatar um caso de tuberculose hepática simulando tumor hepático. Relato

de caso: H.T.G, sexo masculino, 69 anos com história de dor em hipocôndrio direito associado a

vômitos esporádicos há 30 dias. Procurou auxílio médico ambulatorial e realizou ultrassonografia

evidenciando volumosa lesão hepática em lobo direito sendo internado em hospital de alta

complexidade do serviço público para investigação diagnóstica. Ao exame físico apresentou abdome

flácido indolor à palpação, hipertimpanismo sem visceromegalias, RHA +. US abdominal identificou

fígado com dimensões aumentadas, contornos regulares e ecotextura parenquimatosa heterogênea a

custa de massa sólida arredondada hiperecoica e heterogênea com áreas de alteração cística de

permeio, ocupando grande parte do lobo direito nos segmentos V, VI e VII medindo 9,4 x 8,1cm.

Alfafetoproteína, CEA e CA19-9 Negativos. Biópsia guiada por TC: Ausência de malignidade.

Hemograma inalterado. Anti-HIV não reagente. Foi realizada uma hepatectomia direita com duração de

4 horas sem intercorrências, recebendo alta no 8º dia de pós-operatório. Histopatológico da lesão

confirmou tuberculose hepática.
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Embora a tuberculose (TB) continue sendo uma epidemia mundial, a TB hepática isolada é uma

entidade extremamente rara e pouco descrita na literatura. Avaliando os casos, a prevalência maior é

naqueles pacientes com alguma imunodeficiência, como pacientes infectados pelo HIV e a difusão da

doença está diretamente relacionada às condições socioeconômicas da população, sendo mais

comum em países do terceiro mundo. A TB hepática ocorreu em pacientes com imunossupressão

grave, que apresentaram hepatomegalia e enzimas hepáticas anormais. Mais da metade dos

pacientes tiveram resolução da função hepática em seis meses, mas a mortalidade de 12 meses

permaneceu alta. Conclui-se que o grande dilema de diagnóstico de TB hepática é o diagnóstico

diferencial de tumores hepáticos, principalmente quando se trata de tumores que não necessitem de

intervenção cirúrgica no primeiro momento, retardando, assim a resolução da doença.
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